
 
II. ERANSKINA 

Gaixoen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzeko proiektuaren justifikazio-memoria eta memoria 

ekonomikoa (2022) 

* Nahitaezko eremuak  

 

0 - IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

 

Elkartearen izena*  

Proiektuaren izenburua*  

Espediente-zenbakia*  

 

1. INFORMAZIO OROKORRA 

 

1.1. Proiektuaren iraupena 

 

Aurreikusitako hasiera-

data: 

Benetako hasiera-

data: 

  

 

Aurreko bi datak ezberdinak badira, azaldu arrazoia 

 

 

 

Amaiera-data: Gauzatze-aldia: 

  

 

1.2. Kokapen zehatza (EAEko zer gunetan, hiritan, auzotan edo udalerritan gauzatu den proiektua). 

 

 

 

1.3. Diruz lagundutako proiektua diseinatzeko, egikaritzeko eta ebaluatzeko prozesuan parte hartu duten kontratudun langileek eta 

boluntarioek betetako funtzioak (egindako funtzioak, dedikazio-denbora eta kontratu mota) 

 

 

 

2. JARRAIPEN TEKNIKOA  

 

2.1. Proiektuaren garapenaren deskribapen laburra (Garatutako jarduerak. Onuradunen kopurua, sexuaren eta adinaren arabera, 

egindako talde/tailer kopurua, ordu kopurua/saioen iraupena). 

 

 

 

2.1.1. Aurreikusitakoarekiko aldeak. Bere garapenean aurkitutako laguntzak eta zailtasunak.  

 

 

 

2.2. Proiektuko helburu lortzea (azaldu nola lagundu duen proiektuak aurreikusitako helburuak lortzen). 

 

 

 

2.3. Emaitzak lortzea (azaldu aurreikusitako emaitza, berau neurtzeko erabilitako adierazleak eta zehaztu lortutako emaitza-maila) 

Emaitza  

Adierazleak  

Zenbatean bete den Iruzkinak  

 

  



 

2.4. Garatu diren jardueren zerrenda 

 

Aurreikusitako jarduera Amaituta Ez da egin 

   

 

2.5. Jardueren kronograma eguneratzea (zerrendatu 2.4 apartatuan azaldutako jarduerak, eta zehaztu jardueran jarduerako 

exekuzio-hilabeteak). 

Jarduera Urt. Ots. Mar. Api. Mai. Eka. Uzt. Abu. Ira. Urr. Aza. Abe. 

             

 

3. BALORAZIOA 

 

3.1. Proiektuaren balorazio orokorra (proiektuaren alderdirik garrantzitsuenak baloratzea: egindako jardueren bidez emaitzak eta 

helburuak lortzea, aurrekontu-betearazpena, esku-hartzearen hartzaileen parte-hartzea, etorkizuneko esku-hartzeetarako 

hobetu beharreko alderdiak eta abar). 

 

 

 

3.2. Proiektuan berdintasun-ikuspegia sartzea. 

 

3.2.1. Genero-desberdintasunei arreta ematea (adierazi nola txertatu diren proiektuaren fase guztietan desberdintasunak 

ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko helburu eta jarduera espezifikoak) 

 

 

 

3.2.2. Proiektuaz baliatzeko aukerak areagotzeko estrategiak (adierazi nola lagundu den parte hartzen proiektuaren fase 

guztietan, bizilekua, adina, desgaitasun funtzionala, hizkuntza edo gizarte-kalteberatasuneko egoerak gorabehera) 

 

 

 

3.2.3. Gaixoen edo senideen inplikazioa proiektuaren diseinuan, martxan jartzean eta ebaluazioan (adierazi nola parte hartu 

duten proiektuaren fase guztietan gaixoek eta/edo haien senideek) 

 

 

 

3.3. Koordinazioa beste erakunde publiko batzuekin, elkarteekin, federazioekin edo komunitate-arloko edo boluntariotzako 

elkarteekin (adierazi nola koordinatu den proiektua beste erakunde pribatu edo publikoekin, baita etorkizunean egin 

daitezkeen lankidetza-lanak ere). 

 

 

 

4. PROIEKTUAREN GASTUEN MEMORIA XEHAKATUA 

 

Zuzeneko gastuak 

Kontzeptua Zein Egindako proiektuaren 

guztizko gastuak 

Laguntza honi 

egotzitako zenbatekoa 

Langileak (nominak eta 

gizarte segurantzako 

gastuak) 

   

Profesional independenteen 

zerbitzuak 

   

Ekipamenduak eta 

materialak 

   

Argitalpenak eta 

komunikazio-jarduerak 

   

Bestelako gastuak (zehaztu)    

Guztira   

 



Zeharkako gastuak 

Kontzeptua Zein Egindako proiektuaren 

guztizko gastuak 

Laguntza honi 

egotzitako zenbatekoa 

Alokairuak eta 

errentamenduak 

   

Dietak eta joan-etorriak    

Kudeaketa eta administrazioa    

Guztira   

Egotzitako zeharkako kostuen atala, gehienez, jasotako laguntzaren % 15 izango da. 

 

Gastuak, guztira 

Proiektuaren gastuak, 

guztira 

Gastu egotziak, guztira 

  

 

Proiektuaren beste finantzaketa-iturri batzuk 

Zein Zehaztu erakundeak Zehaztu bestelako 

diru-sarrerak 

Zenbatekoa 

Erakundearenak berarenak    

Erabiltzaileen ekarpenak    

Beste erakunde batzuk 

(zeintzuk) 

   

Beste diru-sarrera batzuk 

(zehaztu) 

   

Guztira   

Deialdi honetan emandako zenbatekoaren eta beste finantzaketa-iturri batzuetatik jasotako zenbatekoaren baturak ezingo du gainditu 

egindako guztizko gastua. 

 

5. GASTUAREN EGIAZTAGIRIEN ZERRENDA. 

 

Gastuaren egiaztagirien zerrenda, aurkeztutako proiektuaren aurrekontuaren guztizko zenbatekoarekin. 

Zuzeneko gastuak 

Kop. Agiri mota Kontzeptua Jaulkitzailea Data Egindako proiektuaren 

guztizko gastuak 

Laguntza honi egotzitako 

zenbatekoa 

       

Guztira   

 

Zeharkako gastuak 

Kop. Agiri mota Kontzeptua Jaulkitzailea Data Egindako proiektuaren 

guztizko gastuak 

Laguntza honi egotzitako 

zenbatekoa 

       

Guztira   

 

Gastuak, guztira 

Proiektuaren gastuak, 

guztira 

Gastu egotziak, guztira 

  

Gastu-agiri horiek bat etorri behar dute aurkeztutako aurrekontuko kontzeptuekin. Halaber, kontzeptu bakoitzak aurrekontu osoarekiko 

duen proportzioari egokitu behar zaizkio. 

Taula hau erreferentziako dokumentu gisa erantsi da, eta beste formatu batean aurkez daiteke, betiere informazio baliokidea badu. 

 

OHARRA: eskatutako laguntzaren zenbateko osoaren faktura guztien kopiak erantsi behar dira. 

 

Aurkeztutako agiriak 

 

Dokumentu mota Izena: 

Egiaztagiria  

Izaera publikoko dokumentua  

Bertaratutakoen zerrenda  

Taldekatutako fakturak  

 


